
 

 

 بنیاد توسعه فرهنگی و توانمندسازی سپهر

 

 :ی پویشلیست کتاب ها

 قیمت انتشارات نام کتاب ردیف

 280,000 نردبان تفکر منطقی 1

 550,000 نردبان امان از این چیز ها:مشق شب,نگرانی,دارو دسته های مدرسه,زور گو 2

 430,000 نردبان امان از بی حوصلگی 3

 80,000 نردبان خشونت پرهیز از 4

 350,000 نردبان باید بگی نه 5

 350,000 نردبان زبان برای رنجاندن نیست 6

 290,000 نردبان صدا برای داد زدن نیست 7

 350,000 نردبان به من نچسب رعایت فاصله اجتما عی 8

 140,000 نردبان بچه ها کمک کنید 9

 10,000 نردبان 3بچه ها غافلگیر نشوید 10

 150,000 نردبان بچه ها مواظب باشید 11

 230,000 نردبان درخت بخشنده 12

 200,000 نردبان از همه چیز بدم می آید 13

 290,000 نردبان بازی به نوبت 14

 200,000 نردبان امان از این همه قانون 15

 290,000 نردبان اگه دوستش نداشته باشم چی؟ 16

 250,000 نردبان تقصیر آستینم بود 17

 430,000 نردبان ترس نداره 18

 200,000 نردبان گوگل از ایده تا برند 19

دیزنی از ایده تا برند:چطور افزایش اعتبار نام تجاری دیزی را به نامی  20

 آشنا بدل کرد

 200,000 نردبان

لگو از ایده تا برند:داستان پیدایش بزرگترین شرکت سازنده اسباب  21

 بازی جهان

 200,000 ننردبا

 250,000 نردبان امان از دست زباله 22

 200,000 نردبان نایکی از ایده تا برند 23

 180,000 نردبان دندان های زیبا 24

 120,000 نردبان راهنمای ایمنی دایناسور ها 25

 250,000 نردبان سفر واقعی به دل توفان آب و هوای نا آرام و دیگر نیرو های طبیعت 26



واقعی به دل مرز های دانش تجربه شگفت انگیز با عناصر نیرو سفر  27

 ها

 250,000 نردبان

 250,000 نردبان هر روز ,روز زمین 28

 250,000 نردبان اب از ابمیوه مهم تره 29

 350,000 نردبان نترسیم وقتی که با هم 30

 350,000 نردبان چیز میز هایم را پیدا نمیکنم 31

 350,000 ردبانن ابر سیاه دروغ 32

 350,000 نردبان غرغر ها برنده نمیشوند 33

 200,000 نردبان آموزش وسایل بچسبان و رنگ 34

 126,000 قدیانی نماآموزگار گرگ 35

 240,000 قدیانی اژدهای مدرسه 36

 360,000 قدیانی شهریار آینده 37

 212,500 قدیانی شمشیر ارواح 38

 130,000 قدیانی از من کاله بخرید 39

 300,000 قدیانی پزد؟کی با من پیتزا می 40

 200,000 قدیانی کنمبه اندازه ی پولم خرید می 41

 72,000 قدیانی بالدبور, هیوالی مرگ 42

 800,000 قدیانی شب مشق از دست امان 43

 250,000 قدیانی چه روزی قلکم را بشکنم؟ 44

 300,000 قدیانی اولین پول توجیبی من 45

 150,000 قدیانی بافمخودم شنل می 46

 108,000 قدیانی وقت خرید با مامان 47

 270,000 قدیانی کردم!هایم را جمع میکاش پول 48

 142,500 قدیانی سه کیسه پشم به جای پول 49

 150,000 قدیانی علف دادم, شیر گرفتم ... 50

 100,000 قدیانی رسمبه هر شغلی که بخواهم می 51

 200,000 قدیانی کنمبه اندازه ی پولم خرید می 52

 125,000 قدیانی بزی که قالیچه شد 53

 108,000 قدیانی سازمام را ساده میکلبه 54

 108,000 قدیانی خرمبا پولم هدیه هم می 55

 35,000 قدیانی خرم!چی الزم دارم, چی می 56

 240,000 قدیانی چطوری پول اسکیت را جور کنم؟ 57

 155,000 قدیانی پولم چه زود تمام شد! 58

 9,050,000 قدیانی های سواد مالیچهلستون: چهل گفتگو درباره ریشه 59

 675,000 قدیانی کوچولو شازده 60



 96,000 قدیانی کردم!هایم را جمع میکاش پول 61

 80,000 قدیانی رسمبه هر شغلی که بخواهم می 62

 230,000 دیانیق زندگی خرج دارد 63

 264,000 قدیانی هاکالهبرداری میمون 64

 77,000 قدیانی شلوارهای جدید 65

 225,000 قدیانی حساب و کتاب جیب من 66

 240,000 قدیانی انداز هویجپس 67

 240,000 قدیانی سواریشاگرد دوچرخه 68

 100,000 قدیانی کارواش خانگی 69

 240,000 قدیانی زنی حیواناتچانه 70

 240,000 قدیانی انتخاب سخت 71

 100,000 قدیانی ی پرزحمتدرخت انبه 72

 264,000 قدیانی انجمن هیوالها 73

 100,000 قدیانی جشن پالتو 74

 100,000 قدیانی های سفارشیفنجان 75

 350,000 قدیانی شهر طال 76

 270,000 قدیانی چگونه برای تفریح پول درآوریم 77

 240,000 قدیانی لیموناد فروشی یدکه 78

 120,000 قدیانی چرخ گاری باید بچرخد 79

 270,000 قدیانی آورمپول درمی 80

 264,000 قدیانی کنمانداز میپس 81

 264,000 قدیانی کنمخرج می 82

 264,000 قدیانی ی دنج بابا بزرگمغازه 83

 270,000 قدیانی هابازار کهنه فروش 84

 300,000 قدیانی گشالبز مشک 85

 264,000 قدیانی پسرك فانوسبان 86

 96,000 قدیانی خرج بیجا 87

 264,000 قدیانی سفر پول 88

 264,000 قدیانی خرید ارزشمند 89

 280,000 قدیانی هاعکاسی پیشینه, شگردها, سبک 90

 280,000 قدیانی هاها و تونلپل 91

 315,000 دیانیق دنیای اعجاب انگیز صوت و صدا 92

 335,000 قدیانی ی زندگی , اهمیت و انواعها , شیوهفیل 93

 350,000 قدیانی اسرارآمیز هایدر پدیده : پژوهشیناشناخته رازهای 94

 400,000 قدیانی سیاره زمین: پیدایش, تغییرات, منابع و حیات 95



 335,000 قدیانی قرون وسطی:  پیدایش , زوال و عصر نوزایی 96

المعارف دنیای پرواز ]کتاب[: چگونگی فتح آسمان توسط انسان دایره 97

 انگیزی که این کار را عملی کردندهای شگفتو ماشین

 539,000 قدیانی

 320,000 قدیانی , انرژیساده , ماشینهایمکانیک 98

 80,000 قدیانی تورپیکس, مار مهاجم 99

 120,000 قدیانی ی آتشاپوس, پرنده 100

 80,000 قدیانی اسپایکفین, شاه دریا 101

 60,000 قدیانی کولدو, جنگجوی شمالی ]کتاب[ 102

 60,000 قدیانی آسا ]کتاب[مورو, موش غول 103

 47,500 قدیانی خود اتکا به برای کاربردی روش 60 104

 350,000 محراب قلم دایره المعارف کوچک من اتشنشان 105

 100,000 کتاب پرنده با پلیس اشنا میشوند مجموعه ماجراهای تاپسی و تیمدوقلو ها  106

 150,000 ناریا مجموعه استنلی همکاره 107

 15,000 تیمورزاده من یک مامور پلیس هستم 108

 250,000 مهرسا میخواهم چکاره شویم 109

 200,000 با فرزندان میخواهی چکاره شوی برایان 110

 1,200,000 شهرقلم یدا کن و بچین دامپزشک کوچولوپازل و کتاب پ 111

 300,000 افق پپا نمیداند چکاره شود دنیای پپا 112

 150,000 ناریا استنلی معلم 113

 150,000 ناریا استنلی مهندس 114

 150,000 ناریا استنلی فروشنده 115

 150,000 ناریا استنلی پستچی 116

 150,000 ناریا استنلی مکانیک 117

 150,000 ناریا استنلی اشپز 118

 150,000 ناریا استنلی کشاورز 119

 100,000 پیام مشرق یک روز با اقای اتشنشان 120

 100,000 پیام مشرق یک روز با خانم دکتر 121

 100,000 پیام مشرق یک روز با آقای پلیس 122

 1,400,000 نشر طالیی فرهنگ نامه مشاغل 123

 150,000 ناریا ه قطاراستنلی رانند 124

 300,000 افق هرکسی کارخودش بارخودش 125

 490,000 شهر قلم بیست و پنج شغل ماشا فیلیپینکو 126

 750,000  شغل اینده ی من 127

 100,000 پیام مشرق مجموعه کتاب کار کودك 128

 150,000 ناریا استنلی آتشنشان 129



 325,000 شهرقلم فرهنگ تصویری مشاغل 130

 420,000 شهرقلم کتاب مقوایی شغل ها و ابزار ها 131

 490,000 نشر پرتقال کارمورد عالقه من مجموعه دنیای ما 132

 290,000 نردبان های اجتماعیمهارت –انتخاب خوب  133

 500,000 مهرسا سال 13تا  10باشگاه تفکر و خالقیت آبی برای  134

 500,000 مهرسا سال 14تا  11 باشگاه تفکر و خالقیت بنفش برای 135

 499,000 زعفران توانی عزیز دلمتو می 136

 250,000 مهرسا کاره شوم؟خواهم چهمی 137

 200,000 هوپا چرا من اینجا هستم؟ 138

 590,000 پرتقال یک قطره امید 139

 350,000 نردبان خوام چی کار؟برنامه می 140

 350,000 دباننر نترسیم وقتی که باهم هستیم 141

 270,000 مهرسا توانم بکنم؟کار میبا یک فکر تازه چه 142

 100,000 ماهک باد حقوق شهروندیزنده 143

 250,000 مهرسا پسری با ذهن قدرتمند 144

 220,000 شهر قلم تفکر با کمک رنه دکارت 145

 270,000 مهرسا دختری با ذهن قدرتمند 146

 350,000 گیسا م ن:خودشناسی کودکانگاهی میتوانیم گاهی ه 147

 250,000 ابوعطا اشتباه بزرگ)حل مسئله( 148

 390,000 پرتقال ساختن فوق العاده است 149

 590,000 پرتقال این عروسک مال من است 150

 156,000 پرتقال من گاندی هستم 151

 459,000 پرتقال گاندی :رویایی برای هند 152

 459,000 پرتقال با مشت گره کرده نلسون ماندال مردی 153

 250,000 قدیانی چه روزی قلکم را بشکنم 154

 100,000 قدیانی به هر شغلی ك بخواهم میرسم 155

 490,000 پرتقال چیزی بگو 156

موسسه پژوهشی  مرغ سرخ پاکوتاه 157

 560,000 تاریخ ادبیات کودکان

 750,000 افق شغل آینده من 158

 270,000 مهرستان کقصه های قل 159

 200,000 نردبان نایکی از ایده تا برند 160

 200,000 بافرزندان میخواهی چکاره شوی برایان 161

 170,000 نردبان گوگل از ایده تا برند 162



دیزنی از ایده تا برند:چطور افزایش اعتبارنام تجاری دیزنی را به نامی  163

 آشنا بدل کرد

 نردبان

200,000 

 490,000 پرتقال ر مورد عالقه منکا 164

 120,000 نردبان امان از دست زباله 165

 550,000 نشر جمهوری استثنائی ها:داستان موفقیت 166

 

 

ردی

 ف

 قیمت انتشارات نام کتاب

 540,000 آریانا مدل کسب کار اشتراکی:خلق مشتری خودکار در همه صنایع 1

 140,000 آریانا teh2 tyas oof inn ovnده گونه نو آوری  2

 820,000 آریانا قالب:چگونه محصولی بسلزیم که مخاطب را شبانه روز درگیر کند 3

 1,720,000 آریانا گام برای موفقیت کسب کار های نوپا 24راه اندازی کسب کار  4

 1,720,000 آریانا خلق مدل کسب و کار 5

یم صدایتان را در بازریابی پر محتوا چگونه داستان متفاوتی روایت کن 6

 1,200,000 آریانا ازدهام تبلیغات  به گوش مخاطب برسانید

 50,000 آریانا هدف گذاری راه حل  های  حرفه ای برای چالش های روزانه 7

 420,000 آریانا ارائه حرفه ای 8

 380,000 آریانا مذاکره حرفه ای 9

 390,000 آریانا ارتباطات حرفه ای 10

ی سخت راه اندازی کسب و کاری که هیچ راه ساده ای سختی کار ها 11

 760,000 آریانا ندارد

 380,000 آریانا هدف گذاری اولویت بندی برنامه محوری سنجش موفقیت 12

 840,000 آریانا مدل کسب کار شما 13

 390,000 آریانا نسل سوم بازریابی از محصول به مشتری و به روح انسان 14

 390,000 آریانا ابینسل سوم بازاری 15

 10,260,000 آریانا 2نظریه کار ها داستان نواوری و انتخاب مشتری 16

 1,080,000 آریانا نظریه کار ها داستان نواوری و انتخاب مشتری 17

 1,280,000 آریانا تفکر طراحی در کسب و کار جعبه ابزار ی برای راه حل یابی خالق 18

 1,240,000 آریانا ای کوچکطرح بازاریابی کسب و کار ه 19

 50,000 آریانا مدیریت بازاریابی جهت گیری کالن کمپین بازاریابی بازار گزینی 20

 640,000 آریانا نسل چهارم بازریابی 21

ذهن استراتژیست کلینیک های کاربردی تفکر استراتژیک در سطح  22

 1,170,000 آریانا ملی سازمانی و فردی

 1,180,000 آریانا انی جذاب برای آموختنی اقتصاددید اقتصادی داست 23



هنر دستیابی چگونه از خیالبافی دست بکشید شروع کنید و فرمان  24

 1,180,000 آریانا زندگی خودتان را به دست بگیرید

 416,000 آموخته آینده ممکن مانفیستی برای جهانی سخاوتمند تر 25

 1,280,000 آموخته یابی کمتر مشتری بیشترقدرت محتوا: داستان تاثیر گذار بازار 26

 4,050,000 آموخته مدل کسب کار اشتراکی خلق مشتری خودکار در همه صنایع 27

بازاریابی دهان به دهان کاری کنید ك مردم به رایگان برای شما تبلیغ  28

 144,000 آموخته کنید

 615,000 آموخته زبان بدن:انچه بدن میگوید 29

 710,000 آموخته جمع چگونه افسار زندگی خودتان رادر دست بگیریدذهن حواس  30

برای خلق تیمی برنده در  cبرد شما از رختکن شروع میشود هفت  31

 470,400 آموخته کسب و کار ورزش و زندگی

راه برای تبدیل شدن به بهترین هم  21کاله ایمنی داستان واقعی  32

 114,000 آموخته تیمی

 160,000 آموخته ت بزنبه جعبه دس 33

 200,000 آموخته بازخورد دهی اثر بخش 34

راز ساده موفقیت در کسب کار انسال های موفق چه آموخته اند و 100 35

 450,000 آموخته چگونه  میتوانیم انها را به کار ببریم

 144,000 آموخته 2قانون غر زدن ممنوع 36

 180,000 آموخته جادوی براهه گویی 37

از صفر به یک نکاتی درباره  شرکت های نوپا و نقش آنها در ساخت  38

 660,000 آموخته آینده

 612,000 آموخته ترن هوایی کار آفرینی 39

 200,000 آموخته کارسپاری 40

 684,000 آموخته ان یک چیز 41

 144,000 آموخته قانون غر زدن ممنوع 42

 193,600 موختهآ اولین جمالت برای بازاریابی شبکه ای 43

 540,000 آموخته ببخش بگیر:چرا کمک به دیگران ما را به سمت موفقیت سوق می دهد 44

چند ترفند ساده برای بهترین نیمه زندگی کاری نیمه دوم زندگی تان  45

 467,500 آموخته از نیمه اول بهتر باشد

 540,000 آموخته ببخش و بگیر 46

 647,800 آموخته می آید مگر اینکه چشم را پیدا کنیداین است بارزریابی به چشم ن 47

اردوی آماده سازی کارهایی که بهترین ها بهتر از دیگران انجام می  48

 160,000 آموخته دهند

چرایی هدفمند دام نگرشی نوین به مدیریت پوشش گیاهی و ارتقای  49

 684,000 نوین چشم انداز

 600,000 نوین یت و درآمد شمااثر مرکب آغاز جهشی در زندگی موقی 50

 405,000 نوین چگونه یک محیط کار عالی بسازید 51



 200,000 نوین تکنیک های بازاریابی در بازار ایران 52

قانون موفقیت جذب سالمتی عشق آرامش و موقعیتی ك شما  53

 495,000 نوین میخواهید

 525,000 نوین نفروشی فروخته میشی 54

 836,000 نوین کهنه شکست عادت های 55

 449,000 نوین راز زندگی مرا معجزه باران کرد 56

پیش یادگیری مهارت های سخت را یاد بگیرید در رقابت پیروز شوید و  57

 585,000 نوین حرفه ی خود را توسعه دهید

 500,000 نوین آینده خریدکردن شما راهکارهای مدرن برای کارآفرینی وفروش 58

 219,000 نوین شما را ثروتمند کنم من میتوانم 59

 180,000 نوین چگونه شرایط بحرانی را مدیریت کنید و پیش از آن دوری از بحران 60

 320,000 نوین در مخفی موفقیت نگاهی نوین به برنامه ریزی شخصی 61

 450,000 نوین رهبری شجاعانه در محیط کار با اقتدار ظاهر شوید 62

راه حل جذاب و نوینی برای زنان پرمشغله و راهکاری بازی جوانمردانه  63

 489,800 نوین برای لذت بردن اززندگی

چگونه  هوشمندانه از رسانه های نوین استفاده کنیم فرزندانی با سواد  64

 162,000 نوین در دنیای رسانه تربیت کنیم

 650,000 نوین هم حال خوب هم موقعیت 65

کار ایرانی و یادداشت های کار افرینانه رازهای موفقیت یک کسب و  66

 150,000 نوین برای موقعیت درکار و زندگی

 550,000 نوین ذهنیت راه پله ای هفت گام برای رسیدن به موقعیت حقیقی 67

 690,000 نوین شیوه تفکر تغیر شیوه تفکر برای دستیابی توانایی های بالقوه 68

 850,000 نوین راز 69

درصد افزایش دهید بهترین یادداشت های کوتاه 1000درامدتان را 70

 200,000 نوین برایان ترسی برای موفقیت واقعی در کار و زندگی

 180,000 نوین یاد داشت هایی برای موقعیت در کسب وکار 71

چگونه بخواهید چگونه برسید مباحثه ی دو استاد افسانه ای موفقیت  72

 250,000 نوین شخصی

 80,000 نوین ل که باید بدانید وچند قانون دیگرقانون پو 5 73

 350,000 نوین پنج راه فریبنده ی افراد واقعا موفق وچند یاد داشت دیگر 74

 250,000 نوین مردواقعی یک کالس درس برای اثر گذاری و موفقیعت 75

 650,000 نوین قانون ده برابر تنها تفاوت بین موفقیت و شکست 76

 580,000 نوین ازی از اینستاگرامرازهای پول س 77

 720,000 نوین کار عمیق قوانین برای تمرکز در دنیای اشفته 78

 690,000 نوین فروشگاه همه چیز بیزنس وعصر امازون 79

 580,000 نوین بهترین سال زندگی تو روش اثبات شده برای رسیدن به اهداف بزرگ 80



 490,000 نوین فرمول :قوانین جهان موفقیت 81

 300,000 نوین دقیقا چه بگویم واژگان جادویی برای تاثیر گذاری و نفوذ کالم 82

 120,000 نوین فقط این هفت کار را انجام بده و موفق شو 83

 100,000 نوین راه کارهای یک زندگی معرکه 84

 1,440,000 نوین راهنمای کشف نوین زعفران آئژویونیک و سنتی ایران 85

 270,000 نوین 2به همسر  کار آفرینم روایت از خلق یک برند نامه های 86

 475,000 نوین فناوری نوین در زراعت دیم 87

حکمت کارآفرینان: خاطرات کارآفرینی دکتر علینقی مشایخی, دکتر  88

 400,000 امین الضرب فارسانی, کامران شیردل و محمدعلی موحدسهیال ترابی

 399,000 بامین الضر رویاهای طالیی 89

 405,000 امین الضرب زندزندگی در می 90

طال در مس: خاطرات کارآفرینی اسداهلل عسگراوالدی, عزیزاهلل  91

 300,000 امین الضرب بابااصغر حاجیسیدسلیمان و علیعالءالدینی, علی حاج

 792,000 امین الضرب عصر قهرمانان 92

 500,000 امین الضرب کسب و کار جاودانگی 93

 405,000 امین الضرب همیشه پای یک مدیر در میان است 94

 300,000 امین الضرب هزار راه نرفته 95

 550,000 امین الضرب میراث زرین 96

 800,000 نی پیکان سرنوشت ما 97

 540,000 میلکان ترس: خرد الزم برای عبور از طوفان 98

 650,000 نوین عادت های اتمی 99

 450,000 قدیانی ربردی پرورش شترمرغ ]کتاب[راهنمای کا 100

 96,000 قدیانی از شیره گل تا عسل 101

 120,000 قدیانی از دانه تا گل 102

 800,000 میلکان اثر مرکب 103

 920,000 میلکان با اقتدار برخاستن 104

 920,000 میلکان حدومرزبی 105

 840,000 میلکان هاعادتخرده 106

 740,000 میلکان ترین کارهاتر مهم: انجام راحتگراییسهل 107

 1,270,000 میلکان های خُردعادت 108

 980,000 میلکان بازکفش 109

 780,000 میلکان انش مذاکرههنر و د 110

 110,000 فرهنگ جامع راهنمای کاربردی پرورش کبوتر )گوشتی, تزئینی و پروازی( 111

 745,000 آقای کتاب راهنمای کاربردی پرورش قناری ]کتاب[ 112

 360,000 آقای کتاب راهنمای کاربردی پرورش کبک  ]کتاب[ 113
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 540,000 ای کتابآق راهنمای کاربردی پرورش بلدرچین 114

هنر پیوند زدن: )آنچه برای توسعه باغ خود نیاز دارید( همراه با اطلس  115

 120,000 آقای کتاب رنگی

 1,188,000 آقای کتاب پرورش کرم خاکی به زبان ساده )ورمی کمپوست و ورمی کالچر( 116

 590,000 هنوز 2درباره نوآوری 117

 31,000 تهآموخ درباره مدیریت خود ]کتاب 118

 619,000 هنوز 2درباره مدیریت تغییر 119

 750,000 فرا کار تیمی اصل 17 120

موتور خالقیت خود را روشن  21ایروبیک خالقیت : چگونه در قرن  121

 590,000 بادکوبه کنیم

 700,000 نشر بازاریابی فروش تکنیکها و کاربردها 122

123 

 راهنمای پرورش گوساله های پرواری

آموزش و ترویج 

 1,440,000 کشاورزی

124 

 تجهیزات فرآوری اولیه گیاهان دارویی ومعطر

اموزش و ترویج 

 387,000 کشاورزی

کارآفرینی اجتماعی ]کتاب[ : )رویکردی مدرن به ایجاد کسب و کار  125

 250,000 جهاد دانشگاهی اجتماعی(

126 

 اصول کاربردی پرورش گاو شیری ]کتاب[

سازمان جهاد 

 898,000 دانشگاهی تهران

 800,000 مرز دانش اصول پرورش و نگهداری بوقلمون گوشتی و مولد ]کتاب[ 127

 450,000 شرکت سهامی انتشار و موفقیت : مدیریتژاپن ساخت 128

 370,000 دانشگاه بوعلی سینا چندقلوزایی در گوسفند 129

130 

 ( در ایرانراهنمای کشت نوین زعفران )آئروپونیک و سنتی

انتشارات تحقیقات 

 1,000,000 آموزش کشاورزی

 630,000 آریانا قلم درباره نوآوری 131

 350,000 آموخته درباره مدیریت تغییر 132

 1,200,000 چالش کارآفرینان بزرگ ایران 133

 300,000 نگاه نوین 2هایی به همسر کارآفرینم : روایتی از خلق یک برند نامه 134

 220,000 نوروزی دارول کشت گل محمدی در اراضی دیم و شیباص 135

 279,000 علم کشاورزی ایران زرشک )کشاورزی, صنعت, تغذیه و درمان( 136

آوری خشک شناسی, فنمان(: گیاه2پسته )کشاورزی, صنعت, تغذیه و  137

 200,000 علم کشاورزی ایران کردن ...

هایی که بت کنیم و با وجود دروغها صحتست مامان: چطور با مشتری 138

 200,000 طاهریان خوزه یا نهاز همه میشنویم, بفهمیم که ایده کسب و کارمون به درد می

 400,000 کتاب کوچه بابا: چگونه یک شرکت چینی, تجارت جهانی را متحول کرددنیای علی 139

140 

 دهنده گیاهان دارویی خواص و کاربرد آنها ]کتاب[پرورش

زش فنی و حرفه آمو

 846,000 ای



 730,000 نشر نون هاباشگاه پنج صبحی 141

های زندگی, سیلی واقعیت: چگونه میتوان هنگام مواجهه با سختی 142

 931,000 سایه سخن مند بودرضایت

 

 


